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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

(rrumpai aptariamos svietimo'."ff;,Tllfi"Hij;1,".;it?,ffi$::1il;:l-ros prano igvvendinimo kryptvs ir

Pagal :Vilniaus savivaldybes Grigi5kiq lop5elio-daZelio ,,Lokiuko giraite" 2016-2019 m.
strateginio veiklos plano:
I TIKSLAS: ugdymo kokybes tobulinimas, uZtikrinant turinio kait4 atitinkandius ugdymo tikslus,

igyvendinta:
1. uZdavinys - efektyviai organizuoti ugdomqji proces? pagal parengtas ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo programas; uZdavinio priemong tinkamas edukaciniq erdviq
i5planavimas ir priemoniq parinkimas ugdomqjam procesui vykdyti, istaigos teritorijoje ir
grupese pritaikytos erdves vaikq kurybai bei savirai5kai - sporto, meno, darbinio ugdymo
siuZetinei kiirybinei veiklai.
2. uLdavinys - gebeti atpaLinti vaiko ugdymo(si) poreikius, gebejimus ir individuahzuoti
ugdomqji proces4, uZtikrinant perspektyvq vaiko ugdym4si sekandioje pakopoje pletoti naujus
ugdymo metodus ir formas atitinkandius vaikq amL\4 bei poreikius - visose grupese darbui
naudojamas kompiuteris, Se5iose grupese interaktyvios lentos, sporto saleje idiegtos interaktyvios
grindys; logopedai, socialinis pedagogas, psichologas naudojasi interaktyviomis programelemis,
veikia nuotolines tevq konsultacijos, ugdymo procese naudojama multimedia.
3. uZdavinys - skatinti mokyklos darbuotojus nuolat tobuleti - istaigoje dirba 7 ikimokyklinio
ugdymo mokytojai-metodininkai, logopedas-metodininkas, meninio ugdymo mokytoja-
metodininke, pritarta frzinio ugdymo mokytojo-metodininko bei 2 ikimokyklinio ugdymo
mokytojq-metodininkq ir vyresniosios mokyojos bei vyresniosios logopedes kvalifikacinei
kategorijai gauti.

fstaiga naudojasi nuotoliniq mokymq programa www.pedagogas.lt, kuri teikia galimybg
i5klausyti seminarus pagal kiekvieno rnokytojo poreikius, taupant laik4 ir kvalifikacines le5as.

II TIKSLAS - sveikos gyvensenos pagrindq ugdymas, uztikrinat vaiko sveikatos indekso augim4.
1. uZdavinys - formuoti bei stiprinti vaikq fizinius, higieninius ir sveikos gyvensenos igiidZius,
laikantis prosramu - mokvkla dalvvauia prosramoie i mokvkla". aoimandioie sveikos



mitybos igDdZius, sveik4 ir tausojandi4 aplinkq t,t, fizini aktyvum4 ir sveik4 gyvensen4. ; " .,. :

Savivaldybei isteigus fizinio ugdymo pareigybg, stebimas vaikq fizinis stiprejimas ..Zenkliai
pagerejo asmeniniai vaikq judesio ir i5tvermes (ilgiau gali judeti, aktyviai.Laisti) pasiekimaii
Vaikai daug laiko praleidLia lauke, kas itakoja ir sumaZejusi sergamum4 (statistiniai duomenys
rodo nuo 2017 mett4 sergamumas sumaZejo 5% ).Mokykla dalyvauja ,,Sveikatos Zelmeneliai",
,,Pienas vaikams" programose . I

Patvirtintas sveikat4 tausojantis valgiara5tis . , ..,,.,.'i,,i
r, . ii. . : I

2. uhdavinys - turtinti materialing bazE sveikos gyvensenos stiprinimui ir aktyviam fiziniam
pasirengimui. Suremontuota sporto sale: pakeistos grindys, perdaZylos sienos. Papildytas ir
atnaujintas inventorius, lrengtos interaktyvios grindys, frzinio ugdymo metu naudojamair naujai

isigyta garso aparatiira. 
" ,,

III. TIKSLAS - tobulinti Seimos ir mokyklos bendravim4 ir bendradarbiavim4, siekiant darnios;
besimokandios ir bendradarbiaujandios bendruomenes. l

1. uZdavinys - Vykdyti tevq/globejq nuolatini informavim4 ir pedagogini Svietim4. Teikiamd
tikslinga pedagogine, psichologine ir informacine pagalba Seimoms - specialistai konsultuoja
tevus aktualiais klausimais, konsultacijos teikiamos ir elektroniniu biidu. Pagal poreiki
organizuojamos atvirq durq dienos. Organizuoti du susitikimai su Seimos gydytoja. Dau$
informacijos skelbiama FB mokyklos paskyroje, paskyras turi ir kiekviena grupe. Nuolat
atnauj inamas istaigos tinklapis, j ame talpinama aktuali informacij a

2. uLdavinys - taikyti metodus ir bfldus, itraukiant tevus i mokyklos veikl4. Tevai aktyviai
dalyvauja mokyklos gyvenime. Visuose renginiuose-Sventese butinas tevq dalyvavimas, Griusiai
ir noriai visa bendruomene' dalyvaujri teritorijos tvarkymo talkose; projektuose - i'5 antriniq
Laliavutevai ino kaledines eglutes. Sporto Sventese, projekte "Futboliukas' .

I SKYRIUS
METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

1. Pagrindiniai pra6jusiq metg veiklos rezultata,i

Metq uZduotys
(toliau - uZduotys)

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)

Pasiekti rezultatai
ir jq rodikliai

1.1, Ugdymosi
kokybes ir Svietimo
pagalbos SUP
vaikams gerinimas,
tobulinant pagalbos
tiekimo modeli.

Patobulinti vaikq,
turindiq SUP,
ugdymo proceso
organizavimo
modeli. Laiku
pastebeti ir
nustatyti mokymosi
sunkumus ir
gebejimus, suteikti
pagalb1, numatyti
priemones vaiko
individualiai

2019 metqll ketvirtyje
atnaujintas Svietimo ir kitos
pagalbos tiekimo modelis.
Vaikams, kuriems i5kyla
ugdymosi sunkumq,
sudarytas individualus
pagalbos planas.
Reguliar0s posedZiai
individualios pagalbos
rezultatams aptarti. {stai goj e

dirba vaikq psichologas,
socialinis pedagosas.

2019 metq II
ketvirtyje
atnaujintas
Svietimo ir kitos :

pagalbos tiekimo
modelis.
Vaikams, kuriems
i5kyla ugdymosi ,

sunkumq,
sudarytas
individualus
pasalbos olanas.



pazangaL logopedas. Komandinis
darbas lemia sekming4
vaiko integracij4 i vaikq
kolektyv4. Organizuoj amas
darbas su Seima, auginandia
SUP turintivaik4.

Reguliartis
posedZiai

. individualios
pagalbos
rezultatams
aptarti. {staigoje
dirba vaikq
psichologas,
socialinis
pedagogas, du
logopedai.
Komandinis
darbas lemia
sekming4 vaiko
integracij4 ivaikq
kolektyv4.
Organizuojamas
darbas su Seima,

auginandia SUP
turintivaik4.

1.2. Gerinti istaigos
pedagogq, ugdytiniq
ir Seimos

bendradarbiavima.

Tevq dalyvavimas
ugdymo

organizavimo bei
valdymo procese,
taikomi ivairesni

bendradarbiavimo
bldai ir formos.
Didinti darLelio
s4veik4 vaiko

ugdymo dermg tarp
darLelio ir Seimos,
dalintis etninemis

tradicijomis,
paprodiais

vertybinemis
nuostatomis.

2019 m. kovo men. atlikta
tevq (globejq) apklausa.
Nustatyti poreikius ir
lDkesdius istaigos veiklos
organizavimo klausimai s.

Esant
poreikiui, organizuoti
susitikimus su vaikq
psichologu, gydytoju.

fstaigos, grupirl ir Seimos
inforamaciniai mainai
pasitelkiant IT socialinius
tinklus.

2019 m. kovo
men. atlikta tevq
(globejq)
apklausa.
Nustatyti
poreikiai ir
liikesdius istaigos
veiklos
organizavimo
klausimais.
Organizuoti
susitikimai su

Seimos gydytoju.

fstaigos, grupiq ir
Seimos
informaciniai
mainai
pasitelkiant IT
socialinius
tinklus. Sukurta
FB darZelio
paskyra, grupiq
FB paskyros,
veikia,,TEVV
PASTAS".
LaipsniSkai



diegiamaS el;
dienynas,,MUSU

.p411;i1,15ir., ,,

(naudoja tik
pedagoginis s I ii
persorialas, II .'

etapas - .,:t.t,li,.
prijungsime
tevus). Visa ',,

bendruomene,
dalyvauja ,i; ,

projekte i :.i:r:

,,Darni mokyklai',
tevai ir vaikai i',,;

dalyvauja
projekte ,,li r.

,,Futboliukas'!,r r,.:

1.3. Pagerinti ir
modemizuoti

lstaigos lauko
aplink4, irengti
sveikatingumo ir
edukacines erdves.
Kurti pokydiams
palanki1 darLelio
aplink4, atitinkandi4
sveikatos ir saugos
reikalavimus.

Kuriamos,
plediamos iSorines
ir vidines istaigos
edukacines
aplinkos,
pakeidiantjas
Siuolaikinemis
priemonemis.
Gerinamos vaikq
ugdymosi s4lygos,
apr[pinant grupes

naujais, saugiais
baldais.

Pa5alinti lauko irengimai,
neatitinkantys LR sveikatos
apsaugos ministro 20 I 5-1 0-
30 lsakymo Nr. V-1208

,,Lietuvos HN:201 5,,Vaikq
Zaidimq aik5teles ir patalpos
bendrieji saugos
reikalavimai". Renovuotos
vaikq Zaidimq aik5teles,

irengta pramogq ir Svendiq
erdve, irengtas
sveikatingumo
refl eksoterapinis takas,
kiirybines dirbtuves.
Grupese pakeistos r[biniq
spinteles.

Pa5alinti lauko ;,:

irengimai,
neatitinkantys:T,R
sveikatos
apsaugos ministro
2015-10-30

isakymo Nr. V-
1208,,Lietuvos
HN:2015,,Vaikq
i:aidim4 aik5teles
ir patalpos .,-:.'
bendrieji saugos
reikalavimai".
Renovuotos vaikq
Laidimq aik5teles,

irengta pramogq
ir Svendiq erdve,

irengtas
sveikatingumo
refleksoterapinis
takas, ktirybines
dirbtuves -
auginame
darZoves.
Grupese pakeistos
rtibiniu spinteles,

l.4.Atnaujinti
istaisos veiklos

Sukurti lop5elio-
darZelio ..Lokiuko

Atliktas istaigos vidaus
auditas. r ezultatu analize.

Atliktas istaigos
vidaus auditas.



strategij4. giraite" 2020-2024
m. strategini
veiklos planq.

Sudaryta darbo grupe
strateginio plano kurimui.
Parengtas strateginio plano
projektas.
P lanui pritarta i stai go s

taryboje.
Planui pritarta
Vilniaus miesto
savivaldybes Ikimokyklinio
ugdymo skyriaus vedejo.

Strateginis planas pristatytas
bendruomenei.
Informacija talpinama
internetiniame puslapyj e.

ren;Jta'r.4 analizd.
Sudaryta darbo

. grupe strateginio
plano ktirimui.
Parengtas
strateginio plano
projektas.
Planui pritarta

istaigos taryboje.
Planas pateiktas
Vilniaus miesto
savivaldybes
administracijos
direktoriaus
pavaduotojo
pritarimui gauti
2019 m. gruodZio
17 d.;
Strateginis planas
bus pristatytas
bendruomenei.
Informacija bus
talpinama
internetiniame
puslapyje.

1 .5.

2. UZduotys, neiwkdvtos ar iwkdvtos i5 dalies d6l numatytu riziku (iei tokiu buvo
UZduotvs PrieZastvs. rizikos

2.1

2.2.

^az.J.
2.4.
2.5.

3. UZduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
er buvo atlrKa papildomu, svariu tstaigos veiklos rezul :atams

UZduotvs / veiklos Poveikis Svietimo staisos veiklai
3.1. PaSalintas asbestas, buvgs istaigos viduje:
koridoriuje, laiptinese, tamburuose.

Pa5alintas pavojus vaikq bei darbuotojq
sveikatai, sumaZinta rizika susirgti del

kenksmingu darbo salygu.
3.2. Atliktas pilnas sporto sales remontas. UZtikrintas vaikq saugumas, pa5alinta

traumu rizika.
3.3. ,,EZiukq" grupes miegamajame irengtos
pakabinamos lubos.

Sukurta estetine aplinka, pa5alintas
oavoius vaiku sveikatai.

3.4. Pakeistos istai sos pagrindinio koridoriaus UZtikrinta ergonomi5ka aplinka



grindys. vaikams, darbuotoj ams,
tevams.Pa5alinta traumu rizika.

3.5. fdiegtas ir pradetas naudoti informacines
sistemos elektroninis dienynas,,Miisq darZelis".

Pirma pakopa-{staigos pedago ginis
personalas naudoja el. dienyn4 "Miisq,i!,
darZelis" (Antr4 pakopa -tevq
prisiiunsimas numatomas 2020 m.).

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis

vertinama, ar nustatytos
Siektini rezultatai

Pasiekti rczultatai
ir jq rodikliai

III SKYRIUS ,,ll
PASIEKTV REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJTJ

TOBULINIMAS

5. Pasiektu rezulta ant uZduotis nrmas

UZduodiq ivykdymo apra5ymas
PaZymimas atitinkamas

lanselis
5,1. UZduotys ivykdytos ir vir5ijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai eerai E
5.2.ULduotys i5 esmes ivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai E
5.3. {vykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai n
5.4. UZduotys neivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Neoatenkinamai E

tobulinti

Direktore
(Svietimo istaigos vadovo pareigos)

AuSra Pauliukoniene-Butkevid 2020-01-2I
(vardas ir pavarde) (data)


